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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

OP 10 SEPTEMBER 2019 
 
 
1 Uittreding van de heer Johan Seynaeve als bestuurder en voorlopige 

aanstelling van mevrouw Charlotte De Backer - goedkeuring en 
benoeming in volgende Algemene Vergadering  

 
Mevrouw Charlotte De Backer wordt voorlopige aangesteld als lid van de Raad van Bestuur van 
IVOO. 
 
De aanstelling van mevrouw Charlotte De Backer zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
eerstvolgende Algemene Vergadering. 

 
2 Aanstelling van de voorzitter van de Raad van Bestuur 
 

Met eenparigheid van stemmen en onder handgeklap wordt Steven Nagels aangesteld als 
voorzitter van de Raad van Bestuur. 

 
 

3 Verslag van 13 augustus 2019 - goedkeuring 
 
 

Mevrouw Francine Ampe-Duron merkt op dat onder agendapunt 9 verkeerdelijk genoteerd staat 
dat de bedrijfsrevisor Verslype gevestigd is te Oudenburg. Ze meldt dat deze bedrijfsrevisor 
gevestigd is te Oostende. 
 
Verder zijn er geen opmerkingen op dit verslag. Het verslag wordt mits aanpassing aan dit 
erratum goedgekeurd. 

 
4 Wijziging personeelsstatuut in verband met cumulatie van 

beroepsactiviteiten – goedkeuring 
 

De Raad van Bestuur keurt de toevoeging van een artikel in verband met cumulatiebeperking van 
beroepsactiviteiten voor het personeel aan het administratief statuut goed. 

 

 
5 Aanleggen van een werfreserve voor de functie van directeur – 

procedure en voorwaarden - goedkeuring 
 

Het Directiecomité legt de procedure vast voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de 
functie van directeur. 

 
7 Planning BOC  

 
De Raad van Bestuur besluit een BOC vast te leggen op dinsdag 8 oktober om 17 u. 

 
8 Financiën - Achterstallige betalingen gemeentelijke deelnemers – 

verwijlinteresten 1ste semester 2019 
 



De Raad van Bestuur besluit een debetnota op te maken aan de stad Oostende voor de 
verwijlinteresten m.b.t. het 1ste semester van 2019 t.b.v. 2.261,43 EUR. 

 
Bij stad Oostende zal er via enkele vertegenwoordigers van de stad Oostende nagevraagd 
worden wanneer IVOO de betaling van de openstaande facturen mag verwachten 

 
 
9 Afvoer en verwerking van schroot ingezameld op de recyclageparken 

gedurende de periode 2020 – 2021, één maal verlengbaar voor een 
periode van twee jaar (2022 – 2023) – wijze van gunnen, bestek en 
raming 

 
De Raad van Bestuur keurt het voorliggende bestek in het kader van een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking m.b.t. de afvoer en verwerking 
van schroot ingezameld op de containerparken gedurende de periode 2020-2021, één maal 
verlengbaar voor een periode van twee jaar (2022-2023), en de voorliggende raming goed. 

 
 

10 Inzameling van grofvuil op afroep voor de periode 2020 – 2021, één maal 
verlengbaar voor een periode van twee jaar (2022 – 2023) - wijze van 
gunnen, bestek en raming 

 
De Raad van Bestuur keurt de voorliggende prijsvraag met het oog op een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking m.b.t. de inzameling van 
grofvuil op afroep gedurende de periode 2020-2021, één maal verlengbaar voor een periode 
van twee jaar (2022-2023), en de voorliggende raming goed.  

 

 
11 Afvoer en verwerking van plastics ingezameld op de recyclageparken 

voor 2020 (2 x verlengbaar voor 1 jaar voor 2021 en voor 2022) – wijze 
van gunnen, bestek en raming - goedkeuring 

 
De Raad van Bestuur keurt het voorliggende bestek met betrekking tot een prijsvraag in het kader 
van een openbare procedure voor de afvoer en verwerking van (harde) plastics ingezameld op de 
containerparken, en de voorliggende raming goed. De opdracht wordt gegund voor 1 jaar (2020) 
met 2 maal de mogelijkheid om de opdracht voor een periode van 1 jaar te verlengen (2021 en 
2022). 

 

 
12 Wijkinzameling groenafval voor Oostende en Bredene voor 2020 (1 x 

verlengbaar voor 1 jaar voor 2021 – wijze van gunnen, bestek en raming  
 

Het voorliggende bestek met betrekking tot de wijkinzameling van groenafval in Oostende en 
Bredene met het oog op een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking voor de periode 2020 met 1 maal de mogelijkheid om de opdracht met 1 jaar te 
verlengen (2021), en de voorliggende raming wordt goedgekeurd. 

 

 
13 Uitkoppeling warmtenet - Vorderingsstaat 6 - aanvaarding 
 

De Raad van Bestuur aanvaardt de vorderingsstaat nr. 6 voor de uitkoppeling van het warmtenet 
en stelt de desbetreffende factuur betaalbaar. 

 
15 Personeel – uitbreiding functieprofiel van de directeur – goedkeuring – 

volgende BOC  



De Raad van Bestuur keurt het voorliggende functieprofiel van de directeur goed. 
 
 
16 Opdrachten groot onderhoud najaar 2019 - goedkeuring 

 
De Raad van Bestuur wijst de opdrachten voor het groot onderhoud in het najaar 2019 toe. 

 
17 Personeel – vraag tot verlenging deeltijdse prestaties ingevolge ziekte - 

toestemming 
 

De Raad van Bestuur besluit de voorliggende aanvraag voor de verlenging van de progressieve 
tewerkstelling aan 50% van haar normale tewerkstelling van 80% (=40% van voltijdse 
tewerkstelling) in het kader van artikel II 24§3 van het geldelijk statuut goed te keuren voor de 
periode van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2019. 

 
 
 
 
 
 
Vicky Handsaeme        
Stafmedewerker administratie      

 
 

 


